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Raw Food Café i Borås AB
Österlånggatan 61
503 37 BORÅS

Besöksdatum

2015-03-18

Anläggning

Raw Food Café

Plats

Österlånggatan 61

Fastighetsbeteckning

Remus 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Raw Food Café
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst renovering, hygien och redlighet.
Omdöme
Vid besöket konstaterades att personaltoaletten var klar. Köket ska börja renoveras
den 15 juni 2015. Vid renoveringen ska ventilationshålet lagas permanent, i dagsläget
är det lagat provisoriskt. Lampa i torrförrådet ska sättas upp. Diskmaskinen var trasig
men hantverkare är beställd.
Beställning av Eco fruktkorgar görs direkt via leverantören, Raw Food Café är endast
distributör.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Förvaring av avfall står ute utan skydd för regn, blåst, skadedjur m.m.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Papper saknas vid handfatet i köket.
Grönsaker förvarade i diskrummet.
Ren disk förvarades på samma bänk som smutsig.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras vid en uppföljande inspektion.
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Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 057 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

